
Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 

5/2021, konaného dne 22. 9. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Mgr. Lahner (starosta), Ing. Juhaňák (místostarosta)-od bodu č. 11 

p. Jelének, pí Juhaňáková, pí Fafílková, p. Šindelář, p. Mareš (zastupitelé) 

Omluveni:  

 

1. Technický bod 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 5/2021 p. Šindeláře a p. Mareše. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

   

Usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Technický bod-zapisovatel, schválení ověřovatelů zápisu, schválení   programu 

jednání 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

4. Výše poplatku za svoz a likvidaci domovního odpadu od roku 1.1.2022 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

6. Smlouva budoucí o pořízení věcného břemene č. ZN 001030066429/001-ZMES 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.ZN-014330059258/001-GPM 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800090324_1/VB/P 

9. Žádosti o odkoupení pozemků v k.ú. Valtrovice 

10. Žádost Mysliveckého spolku o dotaci z rozpočtu obce 

11. Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Valtrovice 

12. Přehledný ceník za služby a půjčovné 

13. Žádost o příspěvek Komunitnímu centru Hravá sova 

14. Informace k prodeji bytu 110/4 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

Starosta navrhuje zařadit do programu jednání tyto body: 

15.                Zařazení do majetku obce Průtah chodníky a komunikace 

16.                Doplnění Směrnice k aplikaci reálné hodnoty 

          Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

ZO schvaluje kontrolu plnění úkolů. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

ZO bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 starostou obce dne 27. 08. 2021. 

 

 



4. Výše poplatku za svoz a likvidaci domovního odpadu od roku 1. 1. 2022 

ZO schvaluje  výši poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  ponechat ve stávající výši  

400 ,-Kč/poplatník/rok a zpracovat novou Obecně závaznou vyhlášku obce Valtrovice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

ZO schvaluje Smlouvou  č. JMK 071567/21/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na  „Výměna vrat na hasičské zbrojnici čp. 45 ve Valtrovicích.“ 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

6. Smlouva budoucí o pořízení věcného břemene č. ZN 001030066429/001-ZMES 

ZO schvaluje Smlouvu č. č. ZN 001030066429/001-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 
 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.ZN-014330059258/001-GPM 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330059258/001-GPM. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800090324_1/VB/P 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800090324_1/VB/P 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

9. Žádosti o odkoupení pozemků v k.ú. Valtrovice 

ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemků dle GP 394-418/2021. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

10) Žádost Mysliveckého spolku dotaci z rozpočtu obce 

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Valtrovice pro 

Myslivecký spolek Valtrovice pro rok 2021 ve výši 30.000,00 Kč 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

Příchod  Ing.  Tomáš Juhaňák 

 

11) Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Valtrovice 

ZO neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Valtrovice manželům Jochacyovým. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

12) Přehledný ceník za služby a půjčovné 

ZO odkládá schválení ceníku za služby a půjčovné po drobných úpravách a předložení na dalším 

jednání ZO. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

13) Žádost o příspěvek Komunitnímu centru Hravá sova 

ZO neschvaluje  finanční dar Komunitnímu centru Hravá sova. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

14) Informace k prodeji bytu 110/4 

ZO bere na vědomí  informace k prodeji bytové jednotky č 110/4 a garáže 109/5. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 



15)Zařazení do majetku obce Průtah chodníky a komunikace 

ZO schvaluje zařazení do majetku stavbu II/408 Valtrovice-Průtah, Pěší komunikace a Místní 

komunikace a zpevněné plochy v celkové částce 4.774.523,87 Kč a odpisový plán. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

16) Doplnění směrnice k aplikaci reálné hodnoty 

ZO schvaluje aktualizaci směrnice k aplikaci reálné hodnoty, přecenění majetku určeného k prodeji 

reálnou hodnotou. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Usnesení vyhotoveno dne:  22. 09. 2021 

 

 

        

 

…………………………………   ………………………………… 

Starosta: Mgr. Luděk Lahner    Místostarosta: Ing. Tomáš Juhaňák 

     

 

         
  


